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  باسمه تعالي

پرورش  آموزش و پرورش،  بنیادین  تحول  سند  کلیدی  اهداف  از  یکی 
با نظام معیار  تربیت یافتگانی است که از دانش های پایه و عمومی سازگار 
اسالمی برخوردار گردند و با روحیه مسئولیت پذیری و تعالی خواهی و برخوردار 
از مهارت های ارتباطی، در حیات خانوادگی و اجتماعی با رعایت اصول برگرفته 
از نظام معیار اسالمی، مشارکت مؤثر داشته باشند. زمینه تحقق چنین هدفی را 
راهکارهای مبتنی بر نظریه و پژوهش بنیان، نظیر طراحی، تدوین و بازتولید 
با تأکید بر متناسب سازی حجم و محتوای کتب  برنامه های درسی موجود 
درسی و ساعات و روزهای آموزشی با توانمندی ها و ویژگی های دانش آموزان 

فراهم می کند. 
بر این اساس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در مسیر اجرای سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش و به پشتوانه اهداف مندرج در اساسنامه خود، 
اقدام به تدوین محتوای کتب نوآموزان و دانش آموزان با نیازهای ویژه، مبتنی 
بر برنامه درسی ملی نموده است. در طراحی و تدوین محتوا برای این گروه از  
دانش آموزان، ضمن توجه به ویژگی های شناختی، حسی، جسمی و هیجانی 
نوآموزان و دانش آموزان تالش گردیده تا مالحظات ساحت های تربیتی حاکم 
بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر به رشد و توانمندی دانش آموزان برای درک 
و فهم دانش پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شیوه 
تفکر علمی و منطقی، توان تفکر انتقادی، آمادگی جهت بروز خالقیت، بینش و 
تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی است، مورد توجه قرار گیرد تا زمینه های 

مساعد برای به فعلیت رساندن استعدادها و توانایی های آنان را فراهم سازد.
سازمان آموزش و پرورش استثنایی بر خود واجب می داند از تالش و مساعی 
و  پژوهش  سازمان  و همکاران  درسی  کتاب های  تألیف  گروه های  تمامی 
برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را 

یاری داده اند، تقدیر و تشکر نماید.
امید است معلمان، کارشناسان و صاحب نظران آموزش و پرورش با نظرات و 
پیشنهادهای ارزشمند خود، این سازمان را در ارتقای کیفیت این محتوا یاری 

رسانند.

معاون وزير و رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور



سخنی با همکاران

یکی از حیطه های اصلی آموزش به دانش آموزان با نیازهای ویژه، آموزش 
حرفه ای می باشد تا زمینه انتقال مفید این دانش آموزان را به جامعه فراهم 

سازد.
با توجه به رویکرد پودمانی در آموزش حرفه ای این گروه از دانش آموزان در 
این کتاب بر آنیم مبانی رشته قالی بافی را به دانش آموزان ارائه نماییم و آنها 
را با تصویر کلی از فعالیت هایی که منجر به تولید قالی می شود، آشنا نماییم.
کتاب حاضر در دو فصل تدوین شده است. فصل اول »آشنايی با صنعت 
فرش« است که دانش آموزان را با برخی از اطالعات ضروری این رشته 
آشنا می کند. در دروس این فصل مباحثی تحت عنوان»گفت وگو كنيد« و 
»فعاليت« نیز طراحی شده است تا به غنای یادگیری دانش آموزان بیفزاید. 
مطالبی که با عنوان »بيشتر بدانيد« تدوین شده است جهت افزایش اطالعات 

دانش آموزان می باشد که از این بخش، ارزشیابی به عمل نمی آید. 
در  می باشد.  قالی«  نقشه خوانی  »مقدمات  کتاب  این  دوم  فصل  عنوان 
این فصل به دلیل پیچیدگی فعالیت نقشه خوانی تمریناتی روی کاغذهای 
نقشه خوانی  فعالیت  این تمرینات،  انجام  شطرنجی طراحی شده است که 
فرایند  پیشبرد  برای  می کند.  تسهیل  بعدی  سال های  در  را  دانش آموزان 
نکات ذیل جلب  به  را  توجه همکاران  این فصل،  در  یادگیری  ـ  یاددهی 

می نماییم:
ـ قبل از ارائه تمرینات روی کاغذ نقشه واقعی، دانش آموزان تمریناتی را 
که روی کاغذ شطرنجی )0/5× 0/5 سانتی متر( طراحی شده است، انجام 
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دهند. در صورتی که دانش آموزی  در انجام این تمرینات نیز مشکل داشته 
باشد، ابتدا مشابه تمرینات ارائه شده را روی کاغذ شطرنجی 1×1 سانتی متر 

)پیوست یک( به وی ارائه دهید. 
ـ تمرینات روی کاغذ ۲0 رج را زمانی به دانش آموزان ارائه دهید که آنها 
تمرین های روی کاغذ شطرنجی 0/5× 0/5 سانتی متر را فرا گرفته باشند.
ـ در پیوست کتاب برای تمرین بیشتر دانش آموزان، 5 نمونه کاغذ شطرنجی 
چاپ شده است که متناسب با توانمندی و نیاز دانش آموزان، تمریناتی را 

روی این کاغذها برای دانش آموزان طراحی نمایید.
ـ در تدریس این فصل ابتدا توضیحات الزم را به دانش آموزان ارائه کنید 
و موارد را به صورت عملی نمایش دهید سپس از دانش آموزان بخواهید 
نیاز، به آنها در  بپردازند. در این مرحله در صورت  زیرنظر شما به تمرین 
شمارش خانه ها کمک کنید و یا از آنها بخواهید با استفاده از راهکارهایی 
مانند نقطه گذاشتن درون خانه ها، شمارش خانه های رنگی و انتقال آن روی 
کاغذ شطرنجی را انجام دهند. در مرحله آخر دانش آموزان به طور مستقل 

فعالیت مورد نظر را انجام دهند.
ارزشیابی از این درس شامل 1۲ نمره عملی و ۸ نمره کتبی می باشد که 
1۲ نمره عملی از تمرینات فصل نقشه خوانی و ۸ نمره کتبی از خودآزمایی 

تمامی دروس کتاب به عمل می آید.

اميد است همکاران گرامی با ارائه نظرات سازنده خود، ما را از كاستی های 
اين كتاب آگاه نموده تا در چاپ بعدی مورد لحاظ قرار گيرد.

گروه مؤلفان
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آشنايی با صنعت فرشفصل 1
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تصاویر زیر چند نوع زیرانداز را نشان می دهد، در مورد آنها با هم گفت وگو کنید.

به هر نوع زیرانداز، فرش مي گویند. بنابراین قالي، گلیم، زیلو، نمد، موکت و ... از انواع فرش هستند که در 
اندازه هاي مختلف و با مواد گوناگون تولید مي شوند.

با توجه به تعریف باال، شما در منزل خود از چه نوع فرش هایي استفاده مي کنید؟

فرش دستبافت

موكت

گليم

نمد

گفت وگو كنيد

تعريف فرشدرس 1
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فرش دستباف

تعريف قالي، گبه،گليم

قالي، گبه و گلیم از صنایع دستي معروف ایران هستند که توسط بافنده ها در بسیاري از شهرها و روستاهاي 
کشور تولید مي شوند و بافنده ها از این راه درآمد کسب مي کنند.
این نوع فرش ها به دو روش دستي و ماشیني تولید مي شوند.

گليمگبهقالي

بافنده  توسط  که  است  فرشي  دستباف  فرش 
برروي دار بافته مي شود. 

در بافت این فرش ها از مواد طبیعي مانند پشم، 
پنبه و ابریشم استفاده مي شود. 

فرش دستباف از فرش ماشیني گران تر است و 
ارزش هنري آن نیز بیشتر است.
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فرش ماشیني نوعي فرش است که با استفاده از ماشین هاي صنعتي بافته مي شود. 
این نوع فرش ها با سرعت بیشتري بافته مي شود. ولي دوام آن از فرش هاي دستباف کمتر است.

در بافت فرش ماشیني معمواًل از الیاف مصنوعي مانند پلي استر و اكروليك و ... استفاده مي شود.

قالي هایی که در خانه استفاده می کنید، دستباف است یا ماشینی؟ )از خانواده خود راهنمایی بخواهید.(

فعاليت

پشت فرش دستبافپشت فرش ماشينی

فرش ماشيني
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انواع قالي از نظر اندازه
بافته مي شود.  اندازه هاي گوناگون  قالي در 

برخی اندازه هاي آن عبارت اند از:

1ـ قالي معمولي: فرشي است که مساحت 
اندازه هاي  است.  بیشتر  مربع  متر   4 از  آن 
خانه ها  در  استفاده  مورد  قالي هاي  معمولي 
عبارت اند از: 6 متري، 9 متري و 1۲ متري.

قالی 12 متری )12 متر مربع(

قالی 6 متری )6 متر مربع(قالی 9 متری )9 متر مربع(

3 متر

2 متر و نيم

2 متر

يم
و ن

تر 
3 م

تر
3 م

تر
4 م

بيشتر بدانيد
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پهن  پله ها  راه  و  راهروها  در  که  است  فرشي  كناره:  3ـ 
مي شود )به عنوان نمونه اندازه آن مي تواند 3×1متر باشد(.

كناره

3 متر

1 متر

2ـ قاليچه: به فرش هایي گفته مي شود که مساحت آنها از 4متر مربع کمتر است.

قاليچه

1 متر و نيم

تر
2 م
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4ـ پُشتي: فرشي است که مساحت آن کمتر از یک مترمربع است )به عنوان نمونه اندازه آن مي تواند 
90× 60 سانتي متر باشد(. 

5  ـ زرع و نيم: فرشي است که مساحت آن حدود 
نیم مربع )یک متر و پنجاه سانتی متر(  یک مترو 

است. 

پُشتي

زرع و نيم

تر
ي م

انت
 س

90

60 سانتي متر

يم
و ن

تر 
1 م

1 متر
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1ـ به کارگاه مدرسه خود بروید و فرش هاي دستبافي را که روي دار است، مشاهده کنید و با راهنمایی 

مربی خود نوع آنها )قالی یا گبه( را مشخص کنید.

۲ـ به همراه مربي خود وارد اینترنت شوید و تصویر انواع قالي، گلیم و گبه را ببینید.

1ـ قالي، گلیم، گبه از انواع ................................................. هستند.

۲ـ قالي بافي یکي از .................................................................... معروف ایران است.

3ـ به قالي که توسط بافندگان با دست بافته مي شود، ..................................................................... مي گویند.

4ـ به قالي که با ماشین هاي صنعتي بافته مي شوند ....................................................................... مي گویند.

فعاليت

خودآزمايي
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تعريف كارگاه قالي بافي

بافندگان  که  است  مکاني  قالي بافي  کارگاه  مي شود.  انجام  کارگاهي  محیط هاي  در  فرش  انواع  بافت 
ساعت هاي زیادي را در آن کار مي کنند و یا به آموزش مهارت قالي بافي مي پردازند. پس باید فضاي آن 

طوري باشد که سالمت آنها حفظ شود.
در محیط کارگاه عالوه بر انتخاب تجهیزات و ابزار استاندارد، باید آنها را به طور صحیح در محیط کارگاه 

چیدمان کرد.
یکي از موارد مهم دیگري که در کارگاه قالي بافي باید مورد توجه قرار گیرد بهداشت و ایمني در کارگاه 
مي باشد تا از حوادث و بیماری های ناشی از آن محیط کار، جلوگیري شود و یا اگر حادثه اي در محیط کار 

به وجود آمد؛ اقدامات الزم براي رفع آن انجام شود.

در مورد ویژگي هاي یک کارگاه استاندارد با هم صحبت کنید.

گفت وگو كنيد

آشنايي با محيط كارگاه قالی بافيدرس 2
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کارگاه قالي بافي باید شرایط زیر را داشته باشد:
 کارگاه باید وسعت کافي داشته باشد،

تا بتوان وسایل کارگاه را به طور مناسب در آن قرار داد و بافندگان فضاي کافي براي رفت و آمد و کار 
خود داشته باشند.

 رنگ دیوارها باید روشن باشد و نور کافي در محیط کار وجود داشته باشد،
تا بافنده ها به درستی رنگ ها را تشخیص دهند و به چشم بافنده ها آسیبي نرسد.

 دارها باید پایه دار باشند،
تا بتوان آن را مناسب با قد بافنده ها تنظیم کرد که به کمر و ستون مهره آنها، آسیبي نرسد.

 در کارگاه باید کپسول آتش نشاني وجود داشته باشد،
تا اگر در اثر حادثه اي، آتش سوزي اتفاق افتاد، بتوان آن را خاموش کرد.
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 در کارگاه باید جعبه کمک هاي اولیه وجود داشته 
باشد،

تا هنگام بروز حادثه، بتوان به فرد آسیب دیده 
کمک کرد.

 در کارگاه باید دستگاه تهویه وجود داشته باشد،
تا گرد و غبار ایجاد شده در هنگام کار، از محیط 

کارگاه خارج شود.

 در کارگاه باید وسایل خنک کننده و گرم کننده 
مناسب مانند شوفاژ و کولر وجود داشته باشد،

تا در فصل هاي مختلف سال، دماي محیط کارگاه 
مناسب باشد.

 در کارگاه باید قفسه هایي وجود داشته باشد،
تا مواد کارگاهي در آن نگهداري شود.
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بيشتر بدانيد

قالي بافي،  فعالیت هاي  برخي  هنگام  در  معمواًل 
مانند دفتین زدن، سر و صدا ایجاد مي شود که 
ایجاد  کارگاه  از  خارج  افراد  براي  است  ممکن 
کارگاه  یک  در  معمواًل  پس  کند.  مزاحمت 
استاندارد، دیوارها و یا کف آن باید عایق صوتي 
نصب شود تا مانع از خارج شدن صدا از محیط 

کار شود.

شما در سال آینده بیشتر با نکات و ایمني در کارگاه قالي بافي آشنا مي شوید.

 در کارگاه باید در کنار هر دار قالی، سبد 
مخصوصی وجود داشته باشد،

تا بافندگان پس از پایان کار، ابزار را درون آن قرار 
دهند.

 در کارگاه باید یک رگال )رخت آویز پایه دار( وجود 
داشته باشد،

تا دانش آموزان روپوش یا لباس خود را روی آن 
آویزان کنند.
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       خیر بلي               محیط کارگاه خود را بررسي کنید: 
        1ـ آیا در کارگاه کپسول آتش نشاني وجود دارد؟ 
          ۲ـ آیا دارهاي کارگاه پایه دار هستند؟ 
        3ـ آیا در کارگاه دستگاه تهویه وجود دارد؟ 
        4ـ آیا در کارگاه جعبه کمک هاي اولیه وجود دارد؟ 
            5  ـ آیا نور کارگاه مناسب است؟ 
  6  ـ آیا در کارگاه براي نگهداري مواد اولیه و ابزار، قفسه وجود دارد؟ 
        7ـ آیا در کارگاه رخت آویز پایه دار وجود دارد؟  

و...
پاسخ هاي خود را با پاسخ دوستانتان مقایسه کنید و 
در صورت وجود مشکل در کارگاه از نماینده کالس 
بخواهید، با مدیر مدرسه براي رفع مشکالت صحبت 

کند.

1ـ جمله هاي زیر را کامل کنید:
 نور محیط کارگاه باید مناسب باشد تا به ...................................................  بافنده آسیبي نرسد.

 دار قالي بافي باید متناسب با ........................................................... بافنده تنظیم شود.
 براي تنظیم دما در فصل هاي مختلف سال، باید در کارگاه .......................................... وجود داشته باشد.
۲ـ براي خارج شدن گرد و غبار از محیط کارگاه، باید از چه وسیله اي استفاده شود؟ ................................. 

فعاليت

خودآزمايي

مدیر محترم با سالم
در کارگاه مدرسه ما مشکالت زیر وجود 
دارد. لطفاً جهت رفع آن اقدام کنید.

1ـ نداشتن دستگاه تهویه
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مواد اوليه بافت قالي

همان طور که مي دانید براي تولید هر وسیله اي، از مواد خاصی استفاده مي شود.

به عنوان نمونه:

براي ساخت میز و صندلي از ........................................ استفاده مي شود.

براي دوخت لباس از ................................................ و ................................................ استفاده مي شود.

براي پخت مربا از آب، ................................................ و ................................................ استفاده مي شود.

آیا مي دانید براي بافت قالی از چه موادي استفاده مي شود؟ 

به تصاویر زیر توجه کنید:

در بافت فرش از نخ های پشمي و پنبه اي استفاده مي شود.
از سایر فرش ها  این فرش ها گران تر  استفاده مي شود که معمواًل  نیز  ابریشمي  نخ  از  در برخي فرش ها، 

مي باشد.

نخ ابريشمي نخ پنبه اي نخ پشمي

مواد اوليه بافت و آماده سازي آن )پشم(درس 3

چوب
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همان طور که مي دانیم روي بدن برخي از حیوانات از پشم یا مو پوشیده شده است.
آیا مي توانید چند گونه از این حیوان ها را نام ببرید؟

در بافت فرش، از پشم و مویي که روي بدن گوسفند، بز و شتر مي روید، استفاده مي شود.
پشم گوسفند را در فصل هاي بهار و پاییز مي چینند.

نکته: پشمي که در فصل بهار چیده مي شود، به علت مناسب تر بودن آب و هوا و بهتر بودن غذاي گوسفند 
نازک تر، براق  و محکم تر از پشمي است که در فصل پاییز چیده مي شود.

چیدن پشم با استفاده از قیچي دستي یا برقي انجام مي شود.

پشم

آماده سازي الياف پشمي

چيدن پشم با قيچي دستيچيدن پشم با قيچي برقيپشم خام

نکته: چیدن پشم شتر سالي یک بار انجام مي شود که به روش باال انجام می شود. 
نکته: از موی بز نیز در بافت قالی عشایر استفاده می شود.

زیر  مراحل  پشمي  الیاف  به  خام،  پشم  تبدیل  براي 
انجام مي شود.

1ـ طبقه بندي: 
زیر  پشم  و  )پشت(  گرده  پشم هاي  مرحله  این  در 

پشم خامشکم گوسفند از هم جدا مي شود.
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2ـ شست و شو و حّلجي:
در این مرحله پشم را با آب و صابون مي شویند تا آشغال ها و چربي از پشم جدا شوند و پشم بوي بد ندهد. 

نکته: گاهي اوقات گوسفند را قبل از چیدن پشم، شست و شو مي دهند.
بعد از شست و شوي پشم، پشم هاي به هم چسبیده را از هم باز مي کنند که به آن حّلجي مي گویند.

شست وشو و حاّلجي پشم به صورت دستي و یا ماشینی انجام مي شود.

3ـ ريسندگي
به عمل تبدیل کردن پشم به نخ، ریسندگي مي گویند.

ریسندگي نیز به روش دستي و یا ماشیني انجام مي شود.

شست و شوي پشم حّلجي دستي

ريسندگي به روش دستي

ريسندگي به روش ماشيني

حّلجي ماشيني
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نکته: پشم با ضخامت هاي مختلف ریسیده مي شود، یعنی بعضی از آنها کلفت تر و برخی نازک ترند. 
نوع ضخامت پشم شماره گذاري مي شود، هر چه شماره نخ باالتر باشد، آن نخ نازک تر است.

گياه روناسپوست گردو

دو نوع پشم با شماره های مختلف را معلم در اختیار شما قرار می دهد، ضخامت آنها را بررسی کنید.

4ـ رنگرزي
به رنگ کردن نخ هاي ریسیده شده، رنگرزي مي گویند

رنگرزي نخ ها به دو روش انجام مي شود.
1ـ رنگرزي گیاهي )طبیعي(

۲ـ رنگرزي شیمیایي

ـ رنگرزي گياهي
در رنگرزي گیاهی از گياهان رنگ زا، مانند گیاه روناس، پوست گردو، پوست انار، پوست پیاز و ... استفاده مي شود.

فعاليت
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براي رنگرزي، نخ هاي ریسیده را به طور جداگانه با یکی از گیاهان رنگ زا، مي جوشانند تا الیاف رنگي شوند.

سپس الیاف رنگ شده را شست و شو می دهند و خشک مي کنند.

ـ رنگرزي شيميايي:
شیمیایي  رنگ هاي  از  یکی  با  جداگانه  به طور  را  نخ ها  گیاهی،  رنگرزی  مانند  نیز  شیمیایي  رنگرزي  در 

می جوشانند سپس نخ های رنگ شده را می شویند و خشک می کنند.

جوشاندن نخ ها در پاتيل

خشك كردن نخ های رنگیشست و شوی نخ های رنگی

رنگ هاي شيميايي
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نکته: نخ هایی که به روش گیاهی رنگرزی می شوند، براق ترند و دوام بیشتری دارند.

بيشتر بدانيد

گیاهان رنگ زا، رنگ هاي متفاوتي دارند. به چند نمونه توجه کنید.
نوع رنگ           نوع گياه    

قرمز       گیاه روناس 

پوست پیازي       پوست پیاز 

قهوه اي        پوست گردو 

آبي، سورمه اي       گیاه نیل 

و .........................

گیاه روناس

پوست پیاز

گیاه نیل

پوست گردو
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به همراه مربي به آشپزخانه بروید و مقداري نخ پشمی سفید رنگ را با یک نوع گیاه رنگ زا و یا شیمیایي 
رنگ کنید.

به کارگاه مدرسه بروید و انواع نخ های پشمی رنگ شده را از نظر ضخامت و نوع رنگ بررسی کنید.

1ـ نام مواد اولیه قالي بافي را بنویسید.

۲ـ چیدن پشم از بدن گوسفند به روش ...................................... و ......................................... انجام مي شود.

3ـ به جدا کردن پشم هاي چسبیده به هم، چه مي گویند؟

  شست و شو 

 رنگرزي

 حاّلجي

 ریسندگي

4ـ به تبدیل کردن پشم به نخ، ..........................................................  مي گویند.

5  ـ ریسندگي پشم به روش دستي و روش ..........................................................  انجام مي شود.

6  ـ به رنگ کردن نخ هاي ریسیده شده، .......................................................... مي گویند.

7ـ رنگرزي پشم ها به دو روش رنگرزي شیمیایي و ........................................................ انجام مي شود.

فعاليت

فعاليت

خودآزمايي



29

نخ های پشمی و پنبه ای )چله و پود( را که معلم در اختیار شما قرار می دهد، بررسی کنید، کدام یک محکم ترند؟

فعاليت

با پشم به عنوان یکي از مواد اولیه قالي بافي آشنا شدیم. در این درس با پنبه و ابریشم و تبدیل آنها به 
نخ های قالی بافی آشنا مي شویم.

پنبه از گیاه پنبه )غوزه پنبه( به دست مي آید و چون محکم و با دوام است در قالي بافي براي چله و پود از 
آن استفاده مي شود.

پنبه

پنبه خامگياه پنبه

تميز كردن پنبه

آماده سازي نخ های پنبه اي

براي تبدیل پنبه خام به نخ های پنبه اي مراحل زیر 
انجام مي شود:

1ـ تميز كردن و حّلجي پنبه
ابتدا خار و خاشاک پنبه از آن جدا مي شود.

مواد اوليه بافت و آماده سازي آن )پنبه و ابريشم(درس 4
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سپس پنبه به روش دستي یا ماشیني از هم باز یا حاّلجي مي شود.

2ـ ريسندگي پنبه
ریسندگي پنبه نیز مانند ریسندگي پشم، به دو روش دستي یا ماشیني انجام مي شود.

نکته: پنبه و ابریشم را نیز مانند پشم، در ضخامت هاي مختلف مي ریسند، یعنی بعضی از آنها کلفت تر و 
برخی نازک تر هستند.

برخي  در  نمي شود.  استفاده مي شود، رنگ آمیزي  پود  و  به عنوان چله  پنبه اي که  نخ هاي  معمواًل  نکته: 
مناطق نخ های پنبه ای را به رنگ هاي آبي، مشکي یا قرمز، رنگ مي کنند.

حّلجي پنبه به روش دستيحّلجي پنبه به روش ماشينی

پنبه ريسيده شده در ضخامت هاي مختلف
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ابریشم  مي آید.  دست  به  ابریشم  کرم  پیله  از  ابریشم 
بسیار محکم، براق و ظریف است.

قالي هایي که با نخ های ابریشمي بافته مي شود بسیار 
ظریف و گران است.

ابريشم

پيله كرم ابريشم

نخ های پشمی و ابریشمی که مربی در اختیار شما قرار می دهد را بررسی کنید و در مورد ویژگی های آنها 
صحبت کنید.

گفت وگو كنيد

آماده سازي نخ های ابريشمي

ابریشمی  نخ های  به  ابریشم  کرم  پیله  تبدیل  براي 
مراحل زیر انجام مي شود:

1ـ پختن پيله كرم ابريشم
حرارت  را  آن  و  ریخته  بزرگي  دیگ  درون  را  پیله ها 

مي دهند تا نخ هاي پیله باز شود.

2ـ كلف كردن نخ هاي ابريشم
سر نخ هاي باز شده را به دستگاه کالف وصل مي کنند.
با حرکت دستگاه، نخ ها به صورت کالف هاي ابریشمي 

در مي آید.
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3ـ ريسندگي و رنگرزي نخ هاي ابريشمي
ریسندگي و رنگرزي نخ هاي ابریشمي نیز به دو روش دستي و ماشیني انجام مي شود.

با مواد شیمیایي  ابریشم مصنوعي  نیز استفاده مي شود.  ابریشم مصنوعي  از  بافت فرش،  گاهي در  نکته: 
درست مي شود.

چله و پودهای  ابريشمینخ هاي رنگي ابريشمي

كلف ابريشم

بيشتر بدانيد

بسته بندي الياف:
نخ های قالي بافي به روش هاي مختلف بسته بندي مي شود:

کالف، بقچه و دوک

كلف:
کوچک ترین نوع بسته بندي نخ است.

ابریشمي  و  پنبه اي، پشمي  به شکل کالف هاي  و 
است.
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دوك پنبه اي

دوك ابريشمی

بقچه پشمي

دوك:
معمواًل الیاف پنبه ای که براي چله به کار مي رود، 

به شکل دوک بسته بندي مي شود.

بقچه:
به مجموعه چند کالف، بقچه مي گویند. معمواًل 
دارد.  وزن  گرم  پانصد  و  کیلو  چهار  بقچه  هر 
شکل   به  ابریشمي  و  پشمي  پنبه اي،  نخ های 

بقچه بسته بندی مي شود.
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1ـ به همراه مربي به کارگاه قالي بافي بروید و نخ های پشمي، پنبه اي و ابریشمي را روی دار قالی مشاهده 
کنید.

۲ـ نخ های پشمی، پنبه ای و ابریشمی را لمس کنید و در مورد تفاوت های آن با هم گفت وگو کنید.

1ـ معمواًل در قالي بافي براي چله و پود، از نخ های ............................................................. استفاده مي شود.

۲ـ به باز کردن پنبه از هم ........................................................ مي گویند.
الف ـ ریسندگی

ب ـ حاّلجی
ج ـ شستن

د ـ طبقه بندی

3ـ ریسندگي پنبه به دو روش ماشیني و ........................................................ انجام مي شود.

4ـ الیاف ابریشمي از پیله ........................................................ به دست مي آید.

با  که  است  قالي هایي  از  ظریف تر  و  گران تر  مي شود  بافته  ابریشمي  نخ های  با  که  قالي هایي  5ـ 
............................... بافته مي شود.

فعاليت

خودآزمايي
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به ابزاری که با استفاده از آنها مي توان قالي را بافت »ابزار بافت« مي گویند.

تعريف دار

دار چارچوبی است که قالی روی آن بافته می شود. 
دار به شکل مربع و یا مستطیل است و معمواًل از آهن یا چوب ساخته مي شود.

دار قالی

پاية دار

زير دار

فندك

راست رو

پيچسر دار

وسايل و ابزار بافتدرس 5

ابزار بافت
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سيخ پودكشی
وسیله اي فلزي است که براي رد کردن پود از بین 

چله ها استفاده مي شود.

دفه
از این وسیله براي کوبیدن و محکم کردن پودها و گره ها استفاده مي شود. دفه از جنس فلز است.

چاقوي بافت )قلب(
تارهاي  روي  رنگی  نخ های  بافت،  چاقوی  وسیله  به 

چله، گره زده مي شود و اضافه آنها بریده می شود.
چاقوی بافت، از جنس فلز است.

عمل گره زدن به وسيله چاقوی بافتچاقوی بافت

سيخ پودكشی

دفه

پودكشی

كوبيدن پود 
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قيچي
از قیچي براي کوتاه کردن پرزهاي )گره هاي( قالي استفاده مي شود.

قیچي نیز از جنس فلز است و به دو شکل قیچي فارسي و ترکي مي باشد.

شما در هنگام بافت قالی، با این ابزار و نحوه کار با آنها بیشتر آشنا می شوید.
قيچي كردن پرزهاي اضافيقيچي تركي قيچي فارسي

۲ـ نام هر یک از ابزار زیر را بنویسید.

...............................................................

...............................................................................................................

تمرين

1ـ نام وسیله روبه رو را بنویسید. .....................................
سپس هر یک از اجزای زیر را به تصویر خود وصل 

کنید.

 راست رو
 سردار
 پایه
 پیچ

 زیردار
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تيز كردن قلب با سنگ نفت

تعمير دفه با سوهان

تيز كردن چاقو با چاقو تيزكن

تعمير دفه با كاغذ سنباده

بيشتر بدانيد

معايب ابزار و رفع آن
 استفاده زیاد از ابزار و یا بی توجهی در استفاده از آنها، باعث می شود، ابزار خراب شوند که باید عیب آنها 

را برطرف نمود و یا از ابزار جدید استفاده کرد. 
در این بخش با خرابی برخی از ابزار و راه های برطرف کردن عیب آنها آشنا می شوید. تیغه قالب و قیچی 

در اثر کارکردن زیاد، کند می شود. 
برای تیزکردن تیغه قالب باید از سنگ نفت یا چاقوتیزکن استفاده شود.

 براي تیز کردن قیچي، باید به تعمیرگاه مراجعه کرد.
 در اثر استفاده زیاد از دفه و یا استفاده نادرست از آن، ممکن است بین تیغه ها فاصله ایجاد شود، براي رفع 

این عیب باید از سوهان یا سنباده استفاده شود.
همچنین گاهي تیغه هاي دفه هاي نو، بسیار تیز هستند که براي رفع تیزی آنها باید از کاغذ سنباده استفاده 

شود.
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مانند نمونه، هر وسیله را به کاربرد آن وصل کنید:

كاربرد ابزار         

محکم کردن پودها و گره ها           قالب )چاقوي بافت( 

گره زدن           سیخ     

چیدن پرزهاي اضافي                      دفه     

رد کردن پودها از بین تارها           قیچي     

خودآزمايي

به کارگاه قالي بافي بروید و نام هر یک از ابزاري را که معلم به شما نشان مي دهد، بگویید.
  در مورد کاربرد هر یک از ابزار به دوستان خود توضیح دهید. 

فعاليت
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قالی بافي

همان طور که می دانید فرش بافي از هنرهایي است که در ایران رواج زیادي دارد و بیشتر مردم از محصوالت 
آن، در خانه هاي خود استفاده مي کنند.

تصویر زیر یک قالي بافته شده )تابلو فرش( را نشان مي دهد.

براي بافت هر قالي، فعالیت هاي زیادي انجام مي شود که در صفحه بعد با مراحل آن آشنا خواهید شد.
شما در این پایه و در پایه هاي بعدی دوره تحصیلي خود، بیشتر این مراحل را آموزش خواهید دید.

آشنايی با مراحل مختلف بافت قالی و نگهداری از آندرس 6
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مراحل بافت

انتخاب نقشه

تهيه مواد اوليه متناسب با نقشه
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چله كشي دار متناسب با نقشه

گليم بافي ابتداي كار )زنجيره بافی(
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گره زدن )براساس نقشه(

پود گذاري
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شيرازه بافي

پرداخت اوليه )قيچي كردن پرزهای اضافی(
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پايين كشي فرش در هنگام بافت )جهت ادامه كار( 

گليم بافي انتهاي كار
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جدا كردن قالي از دار

قالي بافته شده

پس از جدا کردن قالی از دار، فعالیت های دیگری مانند دوگره کردن چله ها، شست وشوی فرش، چرم دوزی 
دور فرش و ... انجام می شود تا قالی برای فروش آماده گردد.
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همان طور که مي دانیم بافندگان فرش برای بافت فرش، زحمات بسیار زیادی می کشند.
فرش یکي از هنرهاي اصیل ایراني است و فرش هاي بافته شده داراي ارزش زیادي مي باشند به این جهت 

الزم است در حفظ و نگهداري آن کوشش کنیم. 

براي جلوگيري از آسيب ديدن فرش بايد به نکات زير توجه كنيم:
1ـ اشیایي که داراي پایه هاي تیز فلزي و یا با پایه های سنگین چوبي هستند را نباید بر روي فرش قرار داد، 

زیرا پس از مدتی موجب ساییده شدن پرز آن قسمت قالي مي شوند. 

۲ـ فرش را نباید در محل هاي مرطوب، پهن و یا انبار کرد چون باعث پوسیدگي فرش مي شود. همچنین 
قرار دادن گلدان هاي طبیعي روي فرش ممکن است باعث نفوذ آب در فرش شود و آن را پوسیده کند.

نگهداري و حفاظت از فرش
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3ـ بی توجهي به پاکیزگي محیطي که فرش در آن پهن شده است موجب جمع شدن گرد و غبار در البه الي 
پرزهاي فرش مي شود و به تدریج فرش را پوسیده مي کند. همچنین گرد و غبار محیط مناسبي را براي رشد 
حشراتي مانند بید فراهم مي کند که به شدت به پشم قالي لطمه مي زند. پس باید به رفت و روب قالي حتمًا 

توجه شود.

4ـ تا حد امکان باید از شست وشوي قالي در منزل خودداري شود، چون ممکن است رنگ هاي فرش در هم 
پخش شود. پس بهتر است شست وشوي قالي در کارخانه هاي مخصوص و با مواد شوینده مناسب انجام 

شود.

5  ـ براي جلوگیري از ساییدگي یک قسمت از فرش بهتر است هر 6 ماه یا یکسال یک بار، جهت پهن کردن 
فرش عوض شود.

6  ـ در صورتي که در ساعاتي از روز نور خورشید به فرش مي تابد، باید پارچه اي روي فرش پهن شود تا از 
کم رنگ شدن فرش جلوگیري شود.
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9ـ از قرار دادن یا پهن کردن قالي روي زمین گچي یا آهکي خودداري شود تا از پوسیدگي فرش جلوگیري 
شود.

برگه ضد بيد

7ـ در هنگام جابجایي قالي بهتر است آن را لوله کرد، زیرا تا زدن فرش ممکن است موجب شکستگي و 
یا پارگي قالي شود.

۸  ـ هنگام انبار کردن فرش ها براي مدت طوالني، باید مواد شیمیایي مانند نفتالین را بین فرش ها گذاشت 
تا حشرات را از بین ببرد همچنین مي توان از سایر مواد ضد بید مانند برگ تنباکو هم استفاده کرد.
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همان طور که مي دانیم صنایع دستي و به خصوص تولید فرش، در ایجاد اشتغال افراد بسیار مهم است و به 
اقتصاد کشور نیز کمک مي کند.

قالي بافي در برخي شهرهاي ایران مانند تبریز، کاشان، اراک، بیرجند، قم، اصفهان، نائین، مشهد و... رواج 
دارد و افراد بسیار زیادي در این حرفه و شغل هاي مربوط به آن مشغول کار مي باشند.

شما دانش آموزان عزیز نیز با یادگیري این هنر مي توانید در کارگاه هاي قالي بافي کار کنید و یا در خانه خود 
فرش ببافید و با فروش آن کسب درآمد کنید.

در این درس با برخي مشاغل مهم در صنعت فرش آشنا می شوید.

بافندگي فرش در يك كارگاه توليدي

طراحي نقشه هاي فرش دستباف بافندگي فرش در كارگاه خود اشتغالي

آشنايي با مشاغل مختلف در صنعت فرشدرس 7
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شست و شوي فرش دستباف

فروش ابزار و مواد قالي بافي

سرويس و تعمير فرش )رفوگري( سرويس فرش )چرم دوزی(

فروش فرش دستباف
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- در مورد مکان هاي خرید وسایل و مواد قالي بافي شهر خود، تحقیق کنید و آدرس یکي از این فروشگاه ها 

را بنویسید؟

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

ـ به همراه مربي خود به یکي ازمراکز فروش فرش بروید و در مورد قیمت انواع قالي تحقیق کنید.

فعاليت

نام سه شغل در ارتباط با قالی را بنویسید.

....................................................................

....................................................................

....................................................................

خودآزمايي
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مقدمات نقشه خوانی قالیفصل 2
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به تصاوير زير توجه كنيد.
این تصاویر چند نوع فرش را با طرح هاي مختلف نشان مي دهد.

فرش یکي از صنایع دستي معروف ایران مي باشد. فرش هاي ایراني را در سراسر دنیا با طرح هاي زیبایشان 
مي شناسند.

بافت

بافت قالي براساس نقشه انجام مي شود. 

قالی با نقش گلدانیقالی با نقش محرابقالی با نقش لچك و ترنج

تعريف نقشهدرس 8
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نقشه

تولید و بافت هر فرش نیازمند طرح و نقشه هایي 
مي باشد. 

نقشه هاي قالي به دو شکل ترسیمي و ذهني 
مي باشد.

ترسیم  نقشه  روي  از  بافنده  قالي ها  برخي  در 
شده اي که در اختیار او قرار داده مي شود، فرش 

را مي بافد.

کاغذي  نقشه  از  گبه  مانند  قالي ها  برخي  در 
استفاده نمي شود.

این نوع فرش ها طرح هاي خیلي ساده اي دارند 
که توسط بافنده از حفظ )ذهنی( بافته مي شود. 
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بیشتر فرش ها براساس نقشه هاي ترسیمي بافته مي شود.

همان طور که در تصاویر باال مي بینید، در نقشه هاي قالي طرح هاي مختلفي مانند گل، عروسک، اشکال 
هندسي و... دیده مي شود.

به قالي هاي منزل خود توجه کنید و در مورد طرح آنها با خانوادة خود صحبت کنید.

فعاليت
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نقشه قالي بر روی کاعذهای شطرنجی کشیده می شود. 
کوچک  مربع شکل  خانه های  دارای  کاغذهای شطرنجی 
است که هر خانه نشان دهنده یک گره در قالی می باشد.

برای شمارش راحت تر نقشه، خانه های کوچک در طول و عرض 
نقشه ها به خانه های ده تایی تقسیم شده اند.

101010

10

10

10

10

آشنايی با كاغذ نقشهدرس 9
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بيشتر بدانيد

مراحل انتقال طرح بر روي كاغذ نقشه
نقشه قالي طي مراحل زیر ترسیم مي شود:

1ـ ابتدا مانند تصویر روبه رو طرح روي کاغذ کشیده مي شود و 
یا طرح آماده در اختیار نقشه کش قرار مي گیرد.

۲ـ این طرح، بر روي کاغذ شطرنجي انتقال داده مي شود.
بافندگان فرش با دقت به نقشه نگاه مي کنند. سپس با توجه به تعداد خانه ها و رنگ هاي آن، طرح را با 

پشم هاي رنگي روي تارهاي قالي مي بافند.

3ـ در پایان این طرح رنگ آمیزي مي شود.
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همان طور که می دانید کاغذ نقشه فرش دارای خانه های مربع  شکل کوچک می باشد. 
به خانه هاي كوچك هر رديف يك رج مي گويند.

همان طور که مي بینید در هر رج این نقشه30 خانه کوچک وجود دارد یعني باید30 گره در هر رج قالي بافته شود.
302010

رج 1 302928272625242322212019181716151413121110987654321

1
رج 1

رج 1رج 1

رج 3 رج 3

رج10 رج10

در باال،  نمونه  مانند   1ـ 
کاغذ نقشه روبه رو رج هاي 
مشخص  را   1۲ و   10

کنید .

تمرين

آشنايی با مفهوم رجدرس 0 1
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۲ـ در نقشه زیر، رج هاي 7 ، 1۸ و ۲0 را مشخص کنید.

3ـ در نقشه باال، خانه های کوچک یک رج را بشمارید:

هر رج این نقشه، شامل چند خانه کوچک می باشد؟ ......................................

رج 1 رج 1

به کاغذ نقشه اي که مربي در اختیار شما قرار مي دهد، توجه کنید:

این کاغذ نقشه شامل چند رج است؟ ...................................... رج

هر رج شامل چند خانه کوچک است؟ ...................................... خانه کوچک

فعاليت
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به چند طرح ساده که روي کاغذ نقشه انتقال داده شده است، توجه کنید:

به  اول شروع  از رج  يعنی  نقشه،  پايين  يا چپ  سمت راست  از  باید  نقشه،  روي  از  قالي  بافت  براي 
نقشه خواني کرد.

ابتدا تعداد خانه هاي هر رنگ شمرده شود و سپس به وسیله پشم هاي رنگي روي تارهاي قالی بافته شود 
رج هاي بعدي به همین ترتیب بافته مي شود. 

شما در این درس نقشه خواني قالي را روي کاغذ نقشه تمرین می کنید.

طرح يك گل ساده روي كاغذ شطرنجي يك طرح عروسکي روي كاغذ نقشه

نقشه خوانيدرس 11
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رج 1

رج 5

رج 12

به رج هاي رنگ شده این کاغذ نقشه توجه کنید: 
مانند نمونه از سمت چپ، خانه رنگي را بشمارید و جدول هاي زیر را کامل کنید.

جدول رج 1

تعداد خانه ها )گره(رنگ
قرمز
زرد

10
..............

جدول رج 5

تعداد خانه ها )گره(رنگ
آبی
زرد
قرمز
آبی
زرد
آبی
قرمز

۲
3

..............

..............

..............

..............

..............

جدول رج 12

تعداد خانه ها )گره(رنگ
قرمز

..............

..............

..............

..............

3
..............
..............
..............
..............
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1ـ مانند نمونه، خانه هاي رج اول 
را یک در میان آبي و قرمز کنید.

 15 رج  رنگي  خانه هاي  به  ۲ـ 
با  و  کنید  توجه  نقشه  کاغذ  این 
شمارش تعداد خانه های هر رنگ  
رج ۲ را نیز مانند آن رنگ بزنید. 
آن  و  کنید،  پیدا  را   7 رج  اکنون 
رنگ آمیزي   15 رج  مانند  نیز  را 

کنید.

ابتدا  روبه رو،  نقشه  کاغذ  در  3ـ 
رج هاي   5   و10  را  مشخص کنید.

سپس مانند دستورالعمل زیر:
رنگ آمیزي  را  آن  از سمت چپ 

کنید. 

رج 5 
6 خانه قرمز، 3 خانه آبي، 5 خانه 

زرد، 6 خانه سبز
رج 10

4 خانه قرمز، ۲ خانه سبز، 4 خانه 
آبي، 5خانه زرد، 5 خانه قرمز

تمرين

رج 1

رج 15

رج 2

رج 1
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همان گونه که گفته شد با نقشه خواني صحیح 
تارهاي  روي  را  گوناگون  طرح هاي  مي توان 

قالی بافت.
را  نقشه خواني  فعالیت  بعد  سال هاي  از  شما 

روي تارهاي قالي یا گبه انجام خواهید داد.

1ـ چند طرح ساده هندسي را مطابق جدول های 1، ۲ و 3 از سمت چپ 
روي کاغذهای نقشه رنگ آمیزي کنید

جدول 1
تعداد خانه ها )گره(شماره رج
۲ خانه قرمز، 5 سبز، 5 قرمز، 5 سبز، 3 قرمزرج اول
3 قرمز، 3 سبز، 7 قرمز، 3 سبز، 4 قرمزرج دوم
4 قرمز، 1 سبز، 9 قرمز، 1 سبز، 5 قرمزرج سوم

تمرين

رج 1
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جدول 2

تعداد خانه هاي رنگي هر رجشماره

4 زرد، 1 آبي، 5 زرد، 1 قرمز، 5 زرد، 1 سبز، 3 زردرج اول

3 زرد، 3 آبي، 3 زرد، 3 قرمز، 3 زرد، 3 سبز، ۲ زردرج دوم

4 زرد، 1 آبي، 5 زرد، 1 قرمز، 5 زرد، 1 سبز، 3 زردرج سوم

جدول 3

تعداد خانه هاي رنگي هر رجشماره

4 آبي،۲ قرمز، ۸ آبي، ۲ قرمز، 4 آبيرج سوم

4 آبي،۲ قرمز، ۸ آبي، ۲ قرمز، 4 آبيرج چهارم

۲ آبي، ۲ قرمز، ۲ زرد، ۲ قرمز، 4 آبي، ۲ قرمز، ۲ زرد، ۲ قرمز، ۲ آبيرج پنجم

۲ آبي، ۲ قرمز، ۲ زرد، ۲ قرمز، 4 آبي، ۲ قرمز، ۲ زرد، ۲ قرمز، ۲ آبيرج ششم 

4 آبي، ۲ قرمز، ۸ آبي، ۲ قرمز، 4 آبيرج هفتم

4 آبي، ۲ قرمز، ۸ آبي، ۲ قرمز، 4 آبيرج هشتم
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۲ـ به نقشه زیر توجه کنید:
مانند نمونه، رج های خواسته شده را با مداد عالمت گذاري کنید و سپس آن را بخوانید. 

رج اول: تمامي خانه ها نارنجي

رج چهارم: ۲ نارنجي، 1سبز، ۲ زرد، 1 سبز، ۲ زرد، 4 سبز، ۲ زرد، 1 سبز، ۲ زرد، 1 سبز , ۲ نارنجي

رج دهم:

رج دوازدهم:

رج آخر:

براي اینکه مطمئن شوید در نقشه خواني اشتباه نکرده اید، یک بار دیگر آن را بررسي کنید. 

رج 1

رج 4
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کاغذهاي نقشه، به دو شکل ترکی و فارسی تقسیم بندی می شوند. 
کاغذهاي نقشه ترکي داراي شمارهاي مختلفي مي باشند مانند ۲0 رج ، ۲5 رج ، 30 رج و... 

با کاغذ نقشه فارسی در سال بعد آشنا می شوید.
به کاغذهاي نقشه زیر توجه کنید.

خانه هاي شطرنجي کدام کاغذ از همه کوچک تر است؟

خانه   ۲5 سانتي متر،   7 درهر  رج،   ۲5 نقشه  کاغذ  در 
کوچک وجود دارد.

خانه  سانتي متر، ۲0   7 درهر  رج،  نقشه ۲0  کاغذ  در 
کوچک وجود دارد.

كاغذ نقشه 25 رج

كاغذ نقشه 20 رج

انواع كاغذ نقشه )از نظر رج شمار(درس 12

7 سانتي متر

7 سانتي متر
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در کاغذ نقشه 30 رج، درهر 7 سانتي متر، 30 خانه کوچک وجود دارد

خانه های شطرنجی کدام کاغذ نقشه، از همه کوچک تر است؟

...................................................................................................

هرچه شماره کاغذ نقشه بزرگ تر باشد، خانه های کوچک آن، ريزتر می شود، یعنی قالي که با آن نقشه 
بافته مي شود، ریزبافت تر مي شود و بافنده باید دقت بیشتري در نقشه خواني داشته باشد. 

شما در سال هاي آینده نقشه خواني را با نقشه۲0، ۲5 و 30 رج روی قالی انجام خواهید داد.

كاغذ نقشه 30 رج

30 رج 25 رج 20 رج

7 سانتي متر
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به رج اول این کاغذ نقشه توجه کنید:
خانه های رنگی آن را بشمارید.

چند خانه رنگی در این رج وجود دارد؟ ...........................
باشید؛  کرده  شمارش  به درستی  را  اول  رج  شما،  اگر 
خانه کوچک  سانتی متر ۲0   7 در  رج،  این  در  می بینید 
وجود دارد. پس همان طور که می دانیم این کاغذ نقشه 

۲0رج است.

نقشه خوانی روی كاغذ نقشه20 رجدرس 13

و 6 مشخص شده  رو به رو، رج 1  نقشه  کاغذ  در 
است.

شما هم رج های ۸ ،10 و 1۲ را مشخص کنید

رج 1

رج 6

به کاغذ نقشه اي که مربي در اختیار شما قرار مي دهد، توجه کنید:
این کاغذ نقشه شامل چند رج است؟ 
هر رج شامل چند خانه کوچک است؟ 

فعاليت
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رج 1

 جدول های تکمیل شده خود را دوباره بررسی کنید؛
برای بررسی، به ترتیب خانه های همرنگ را بشمارید و با نوشته های خود در جدول مقایسه کنید.

1ـ به رج هاي رنگ شده این کاغذ نقشه، توجه کنید: 
از سمت چپ خانه هاي همرنگ را بشمارید و مانند 

نمونه جدول هاي زیر را کامل کنید. 

رج 6

تعداد خانه ها )گره(رنگ
آبی
زرد
قرمز

6
9

...............

رج 14

تعداد خانه ها )گره(رنگ
آبی
قرمز
سبز

...............

...............

...............

تمرين

رج 18

تعداد خانه ها )گره(رنگ
.........
.........
.........

...............

...............

...............

میان  در  را یک  اول  رج  خانه هاي  نمونه  مانند  ۲ـ 
قرمز و سبز کنید.

رج 1
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3ـ به تعداد و رنگ خانه هاي رج 10 کاغذ نقشه زیر 
توجه کنید؛ رج دوم را نیز مانند آن رنگ بزنید.

4ـ رج 6 این کاغذ نقشه را پیدا کنید.
این رج را نیز مانند رج 10 ، رنگ کنید.

ابتدا رج های 5 و 10  روبه رو  نقشه  کاغذ  در  5  ـ 
را مشخص کنید. سپس مانند دستورالعمل زیر، از 

سمت راست آنها را رنگ کنید.

رج 5
3 آبی، 5 قرمز، 6 سبز و 6 زرد

رج 10
4 قرمز، ۲ زرد، 6 آبی، 5 سبز و 3 نارنجی

رج 2

6  ـ چند طرح ساده هندسی را مطابق جدول های 1 ، ۲، 3 و از سمت راست، روی کاغذ نقشه رنگ آمیزی 
کنید.

جدول 1

تعداد خانه ها )گره(شماره رج

۲ قرمز، 3زرد، 3آبی، 3 قرمز، 3زرد،3آبی، رج 1
3 قرمز

۲ قرمز، 3زرد، 3آبی، 3 قرمز، 3زرد،3آبی، رج ۲
3 قرمز

۲ قرمز، 3زرد، 3آبی، 3 قرمز، 3زرد،3آبی، رج 3
3 قرمز
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جدول 2

تعداد خانه ها )گره(شماره

۲قرمز، 3 سبز، 3 زرد، 3قرمز، 3سبز، رج 3
3 زرد، 3قرمز

1 قرمز، 3 سبز، 3 زرد، 3 قرمز، 3 رج 4
سبز، 3 زرد، 3  قرمز، 1سبز

3 سبز، 3 زرد، 3قرمز، 3سبز، 3 زرد، رج 5
3قرمز،۲سبز

جدول 3

تعداد خانه ها )گره(شماره

1قرمز، 1زرد، 4قرمز، 1سبز،4قرمز، رج ۲
1آبي، 4زرد، 1قرمز، 3سبز

3زرد،۲قرمز، 3سبز، ۲قرمز، 3آبي، ۲زرد، رج 3
3قرمز، ۲سبز

4زرد، 5سبز، 5آبي، 5قرمز، 1سبزرج 4

3زرد،۲قرمز، 3سبز، ۲قرمز، 3آبي، ۲زرد، رج 5 
3قرمز، ۲سبز

1قرمز، 1زرد، 4قرمز، 1سبز،4قرمز، رج 6
1آبي، 4زرد، 1قرمز، 3سبز
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چند نوع برگ سبز به کالس بیاورید.
آیا رنگ سبز همه آنها، مثل هم هستند؟ ...................

در طبیعت رنگ هاي مختلفي وجود دارد و هنرمندان نیز براي نشان دادن زیبایي هاي طبیعت از رنگ ها با 
شدت هاي مختلف استفاده مي کنند، مانند سبز کم رنگ، سبز پر رنگ و ...

به تصاویر زیر توجه کنید:

همان طور که مي بینید برخي رنگ ها مانند رنگ سبز، قرمز، آبی و ... داراي شدت رنگ مختلفي هستند.

مثال:

رنگ آبي       رنگ قرمز رنگ سبز   

      قرمز کم رنگ     آبي کم رنگ        سبز کم رنگ     

    قرمز پررنگ       آبي پررنگ          سبز پر رنگ      

    مسي               آبي فیروزه اي       سبز یشمي        

پس شما نیز در هنگام نقشه خواني قالی، باید به شدت رنگ ها توجه کنید.

آشنايي با رنگ هاي نقشه )شدت رنگ(درس 14
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1ـ رج دوم نقشه زیر را پیدا کنید.

به رج چهارم این کاغذ نقشه توجه کنید.

همان طور که می بینید در رج چهارم، دو نوع رنگ بنفش )بنفش کم رنگ، بنفش پررنگ( و یک نوع قرمز 
وجود دارد.

در رج دوم این نقشه:
چند نوع رنگ قرمز وجود دارد؟ ..................... نام آنها را بنویسید ................................................................
چند نوع رنگ آبی وجود دارد؟ ..................... نام آنها را بنویسید ..................................................................

چند نوع رنگ سبز وجود دارد؟ ........................ 

۲ـ رج پنجم نقشه باال را پیدا کنید.
در رج پنجم این نقشه:

چند نوع رنگ بنفش وجود دارد؟ ..................... نام آنها را بنویسید .............................................................

چند نوع رنگ سبز وجود دارد؟ ..................... نام آنها را بنویسید ................................................................
چند نوع رنگ قهوه ای می بینید؟ ........................ 

رج 4

تمرين
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به نقشه زیر توجه کنید.

تمرين

1ـ در این نقشه، چه رنگ هایی می بینید؟ ......................................................................................................

۲ـ  در این نقشه، چند نوع رنگ سبز، استفاده شده است؟ .............................................................................

نام آنها را بنویسید. .......................................................................................................................................

3ـ در این نقشه، چند نوع رنگ بنفش، استفاده شده است؟ ...........................................................................

نام آنها را بنویسید. .......................................................................................................................................
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مانند نمونه، در نقشه زیر، نوع رنگ ها را مشخص کنید.

تمرين

...........................

...........................
...........................
...........................

قهوه ای پررنگ

قهوه ای كم رنگ

1ـ به نقشه قالي که مربي در اختیار شما قرار مي دهد توجه کنید:
نام نوع رنگ هاي آن را بیان کنید.

۲ـ به قالي منزل خود توجه کنید:
چه رنگ هایي در آن مي بینید؟

فعاليت

فعاليت در خانه
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در صورتي که تعداد رنگ هاي نقشه فرشي زیاد باشد و رنگ هایی با شدت های مختلف نیز در آن وجود 
داشته باشد )مانند بنفش کم رنگ، بنفش پر رنگ( بافت از روي آن برای برخی بافنده ها مشکل خواهد بود. 

به همین منظور روش کدبندي نقشه، توسط هنرمندان تبریز و مشهد به وجود آمده است. 
در این روش بافنده با دقت و سرعت بیشتری بافت فرش را انجام می دهد.

روش کدخوانی برای نقشه هایی با تعداد رنگ کم نیز به کار می رود.

روش كدگذاری نقشه

و خانه های  با کد 5  زردرنگ  یعني خانه های  انجام مي شود.  نقشه  اول، کدگذاری  از سمت چپ رج  3ـ 
قرمزرنگ با کد ۲ مشخص می شود.

یعنی زمانی که بافنده عدد 5 را دید باید از رنگ زرد استفاده کند و با دیدن عدد ۲ از رنگ قرمز استفاده 
کند. پس از گره زدن خانه هاي رج اول، رج بافته شده به شکل زیر مي شود. 

به نقشه روبه رو توجه کنید:
برای کدگذاری این نقشه، مراحل زیر انجام می شود:
1ـ رنگ های نقشه مورد نظر، مشخص می شود. 

کم رنگ،  بنفش  قرمز،  نارنجی،  زرد،  رنگ های  روبه رو  نقشه  در 
بنفش پررنگ و آبی وجود دارد.

۲ـ برای هر یک از رنگ های نقشه یک کد )عدد( در نظر گرفته 
می شود.

1           ۲           3           4           5           6   

                             

  

5555555۲۲5555555

نقشه خواني به روش كد خواني )فعاليت اختياري(درس 15
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پس از کدگذاری تمامی رج های نقشه، بافت فرش بر اساس کدها انجام می شود.

به کدهای رج ششم این نقشه توجه کنید:

5114444466666115

رج ششم

کد رنگ هاي یک نقشه به شرح زیر نوشته شده است: 
1           ۲           3           4           5           6             

                                       

تمرين

در کاغذ نقشه روبه رو رج ششم، بر اساس کدهای باال رنگ شده 
است.

شما نیز ابتدا رج های 11 و 16 را روی کاغذ نقشه روبه رو پیدا کنید 
و بر اساس کدهای هر رج، آنها را رنگ آمیزی کنید.

4ـ کدگذاری براي رج هاي بعدي نقشه نیز، به همین ترتیب ادامه مي یابد. 
به عنوان نمونه به کدگذاری چند رج نقشه صفحه قبل، توجه کنید.

5566555۲۲5553355

۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲

5511555۲۲5554455

رج پنجم

رج چهاردهم

رج بیست ودوم
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بيشتر بدانيد

5115111144443115

رج یازدهم

در سال هاي بعدي مي توانید نقشه خواني به روش کدخواني را روي دار قالي و با پشم هاي رنگي انجام دهید.

51۲1111111113115

رج شانزدهم

نگهداري نقشه

براي جلوگیري از آسیب دیدن کاغذ نقشه، بهتر 
است کاغذ نقشه روي یک فیبر چسبانده شود و 

سپس روي آن نایلون کشیده شود. 

آماده كردن وسايل

چسباندن نقشه روی فيبر

چسب زدن به فيبر

نايلون كشيدن روی نقشه

نکته: امروز برای نگهداری نقشه آن را بین دو الیه پالستیک پرس می کنند که به این عمل »لمينيت« 
گفته می شود.
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خودآزمايي

1ـ طرحي که قالي از روي آن بافته مي شود، ............................................ نام دارد. 

۲ـ نقشه قالي بر روی کاغذهای ................................................... کشیده مي شود. 

3ـ هر خانه کوچک نقشه، نشان دهنده یک ........................................ در قالی مي باشد. 

          الف( رج          ب( مربع          ج( گره          د( کاغذ شطرنجی

4ـ هر ردیف نقشه قالي، نشان دهنده یک ............................................ مي باشد. 

5  ـ براي بافت قالي باید از رج .................................. شروع به نقشه خواني کرد. 

         الف( اول          ب( دوم          ج( سوم          د( چهارم

6  ـ به شماره کاغذ نقشه هاي زیر توجه کنید:

بافت قالي براساس کدام یک از نقشه هاي زیر، ریزبافت تر مي شود؟ ...........................................................

25 رج 20 رج

كاغذ نقشه 30 رج
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7ـ هرچه شماره کاغذ نقشه، بزرگ تر باشد، قالي ای که با آن نقشه بافته مي شود ............................. مي شود.

الف( ریز بافت تر                ب( درشت بافت تر

۸  ـ هرچه شماره کاغذ نقشه کوچک تر باشد، قالي ای که با آن نقشه بافته مي شود ........................... مي شود.

الف( ریز بافت تر                ب( درشت بافت تر

ـ در رج اول، چند نوع رنگ آبی می بینید؟

ـ نام رنگ ها را بنویسید.

ـ در رج سوم چند نوع رنگ سبز می بینید؟

ـ نام رنگ ها را بنویسید.

9ـ به نقشه زیر توجه کنید:
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كاغذ شطرنجی )1×1 سانتی متر(

پيوست 1
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كاغذ شطرنجی )نيم× نيم* سانتی متر(

پيوست 2

* نیم سانتی متر برابر با پنج میلی متر است.
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كاغذ نقشه 20 رج

پيوست 3
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كاغذ نقشه 25 رج

پيوست 4
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كاغذ نقشه 30 رج

پيوست 5
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يادداشت
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يادداشت


